
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Merek  

 

1. Pengertian Merek  

 

Suatu merek (brand) adalah label yang mengandung arti dan asosiasi dan 

merupakan cermin dari janji yang diucapkan oleh produsen kepada konsumen atas 

kualitas produk atau jasa yang telah dihasilkan. Merek yang hebat dapat berfungsi 

lebih yaitu dapat memberi warna dan getaran pada produk atau jasa yang 

dihasilkan. Dan ciri-ciri dari suatu merek dapat dikatakan hebat adalah seberapa 

banyak orang yang setia dan tetap memilih merek tersebut. Beberapa ahli maupun 

organisasi pemasaran memiliki pengertian yang berbeda tentang merek. 

 

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam Fandy Tjiptono,  

pengertian dari merek adalah :  

“tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.  

 

Definisi ini memilki kesamaan dengan definisi versi American Marketing 

Association yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan 

diferentiator.Berdasarkan kedua definisi tersebut, secara teknis apabila seorang 
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pemasar membuat nama, logo atau simbol baru untuk sebuah produk baru, maka 

ia telah menciptakan sebuah merek. 

 

Menurut Kotler (2002:460) 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal 

tersebut dmaksudkan untuk mengidentifikasikan barang dan jasa dari seorang atau 

sekelompok penjual dan membedakan dari produk pesaing. 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika suatu perusahaan 

tersebut tidak melihat tujuan merek hanya sebagai nama, perusahaan tersebut 

tidak melihat tujuan merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek 

adalah mengembangkan suatu kumpulan makna yang mendalam untuk merek 

tersebut. Batasan-batasan mengenai merek yang paling tahan lama adalah nilai, 

budaya, dan kepribadian yang tercermin dari merek itu. Pemberian nama atau 

merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, karena 

merek menurut Rangkuti (2004:3) memiliki enam tingkat pengertian. 

1. Atribut 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar 

pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang 

terkandung dalam suatu merek. 

2. Manfaat 

Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut, 

mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut 

menjadi manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen. 
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3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Mereka yang 

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

4. Budaya 

Merek juga mewakili budaya tertentu. 

5. Kepribadian 

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi penggunanya. 

Diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan 

tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan. 

6. Pemakai 

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah 

sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal 

untuk penggunaan mereknya. 

 

Menyeleksi nama merek yang baik bukan merupakan tugas yang mudah. Sebuah 

merek yang baik harus memiliki karakteritik-karakteristik di bawah ini sebanyak 

mungkin, meskipun dalam kenyataannya sukar sekali untuk memiliki semuanya. 

Menurut Rangkuti (2004:37) sebuah merek harus: 

1. Nama merek harus menunjukkan manfaat dan mutu produk tersebut. 

2. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenal, dan diingat. Nama yang singkat 

sangat membantu. 

3. Nama merek harus mudah terbedakan, artinya harus spesifik dan khas. 

4. Nama merek harus mudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. 
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5. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat 

perlindungan hukum. 

 

Perusahaan harus melakukan tambahan nilai-nilai personality pada masing-

masing merek guna membedakan produk dengan produk pesaing,. Para pemasar 

harus mampu menciptakan personality untuk merek yang dimilikinya dan terus 

menerus memperbaiki kesan personalitas merek agar tidak ketinggalan jaman. 

Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang tidak dimilikinya di pasar. 

Pada suatu sisi terdapat merek yang tidak dikenal oleh sebagian besar pembeli di 

pasar, terhadapnya pembeli memiliki tingkat kesadaran merek (brand awerenes). 

Akhirnya ada merek yang memiliki tingkat kesetiaan merek (brand loyality) yang 

tinggi.  

 

Merek membedakan produk barang atau jasa sebuah perusahaan dari produk 

saingannya. Merek bisa membuat pembeli yakin akan memperoleh kualitas 

barang/jasa yang sama jika mereka membeli ulang. Bagi penjual, merek 

merupakan sesuatu yang bisa diiklankan dan akan dikenali konsumen bila sedang 

diletakkan di etalase toko. Selain itu, merek juga menolong penjual 

mengendalikan pasar mereka karena pembeli tidak mau dibingungkan oleh produk 

barang/jasa yang satu dengan produk barang/jasa yang lain. 
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Gambar 3. Gambaran Ringkas Keputusan Pemberian Merek 
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Sumber : Philips Kotler.Manajemen Pemasaran.2002 

 

1. Keputusan pemberian merek  

Keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk pertama kalinya adalah apakah 

perusahaan harus mengembangkan suatu nama merek untuk produknya atau 

tidak. Di masa lalu merek tidak begitu penting, produsen menjual produk 

mereka dengan satuan barel, bin, atau peti dan pembeli hanya mengandalkan 

integritas penjual. Sedangkan saat ini pemberian merek sudah merupakan 

suatu keharusan sehingga hampir tidak ada produk yang tidak diberi merek, 

karena merek dapat memudahkan penanganan produk, menjaga produksi 

supaya memenuhi standar mutu, memperkuat preferensi pembeli, serta 

memudahkan identifikasi pemasok.Konsumen menginginkan merek karena 

membantu mereka mengidentifikasi perbedaan mutu dan berbelanja lebih 

efisien.  
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2. Keputusan sponsor merek  

Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen (disebut merek nasional), 

merek distributor (disebut merek pengecer, toko, atau pribadi) atau merek 

lisensi. Alternatif lain, produsen memproduksi sebagian keluaran dengan 

namanya sendiri dan sebagian yang lain dengan label distributor. Walaupun 

merek produsen cenderung mendominasi, pengecer dan penyalur besar telah 

mengembangkan merek mereka sendiri. 

 

3. Keputusan nama merek  

Produsen yang memutuskan untuk memberi merek pada produknya 

harusmemilih nama merek yang akan digunakan. Strategi yang 

digunakandiantaranya : nama merek individual, nama kelompok digunakan 

untuk semua produk, nama kelompok yang berbeda-beda untuk semua 

produk, nama dagang perusahaan dikombinasikan dengan nama produk 

individual. Biasanya perusahaan memilih merek dengan membuat suatu 

daftar,mendiskusikan arti berbagai nama, memperdebatkan keuntungan, 

menghilangkan sebagiannya, mengujinya terhadap konsumen sasaran dan 

menetapkan suatu pilihan akhir. Banyak perusahaan berusaha membuat nama 

merek yang unik yang akhirnya erat diidentifikasikan dengan kategori produk 

tersebut, dengan pertumbuhan pasar global yang cepat, persahaan harus 

memilih nama merek dengan pandangan yang global. Dan nama harus 

mempunyai arti dan dapat diucapkan dalam bahasa lain.  
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4. Keputusan strategi merek 

Perusahaan memiliki lima pilihan strategi merek, diantaranya adalah :  

a. Perluasan lini (line exstension), terjadi jika perusahaan memperkenalkan 

unit produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek 

yang sama, seperti rasa, bentuk, warna baru, dsb.  

b. Perluasan merek (brand extension), sebuah perusahaan mungkin akan 

memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada untuk 

meluncurkan suatu produk dalam kategori baru. Perusahaan yang tergoda 

untuk mengubah merek, harus melakukan riset seberapa baik asosiasi  

merek tersebut sesuai dengan produk baru. Hasil terbaik tercapai jika 

merek tersebut menghasilkan penjualan untuk produk lama maupun baru.  

c. Multi merek (multibrand), Perusahaan sering memperkenalkan merek 

tambahan dalam kategori produk yang sama. Kadang-kadang perusahaan 

mencoba membentuk keistimewaan lain atau daya tarik untuk motif 

membeli yang lain.  

d. Merek baru (new brand), ketika perusahaan meluncurkan produk dalam 

suatu kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak satupun 

merek yang dimilikinya tepat untuk produk tersebut.  

e. Merek bersama (Cobrand), yaitu dua atau lebih merek yang terkenal 

dikombinasikan dalam satu tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan 

bahwa merek lain akan memperkuat preferensi merek atau minat pembeli. 

Dalam hal produk yang dikemas bersama, tiap merek berharap dapat 

menjangkau konsumen baru dengan mengaitkannya dengan merek lain.  
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5. Keputusan penentuan ulang posisi merek  

Sebaik apapun suatu merek diposisikan dalam pasar, perusahaan mungkin 

harus menentukan kembali posisinya nanti bila menghadapi pesaing baru atau 

bila terjadi perubahan preferensi pelanggan.  

 

Membangun merek yang kuat tidak berbeda dari membangun sebuah rumah. 

Untuk memperoleh bangunan yang kukuh, kita memerlukan fondasi yang kuat. 

Begitu juga dengan membangun dan mengembangkan merek (Freddy Rangkuti, 

2004:5). Cara membangun merek diantaranya adalah:  

1) Memiliki positioning yang tepat.  

Menempatkan semua aspek secara konsisten sehingga selalu menjadi 

nomor satu di benak pelanggan.  

2) Memiliki brand value yang tepat  

Brand value adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam merek.  

3) Memiliki konsep yang tepat  

Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-

elemen brand value dan positioning yang tepat, sehingga brand image 

dapat terus-menerus ditingkatkan.  

 

2. Manfaat Merek 

 

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek berperan 

penting sebagai (Keller,2003) dikutip oleh Fandy Tjiptono (2005,20) : 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pencatatan akuntansi. 
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b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau produk yang unik. 

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain  waktu. 

d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

f. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

 

Manfaatnya bagi konsumen adalah : 

a. Identifikasi 

Bisa dilihat dengan jelas, memberikan makna bagi produk, mudah 

mengidentifikasi produk yang dibutuhkan atau dicari. 

b. Praktikalitas 

Memfasilitasi penghematan waktu dan energy melalui pembelian ulang 

identik dan loyalitas. 

c. Jaminan 

Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bias mendapatkan 

kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu dan ditempat 

berbeda. 

d. Optimisasi 

Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternative terbaik 

dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik. 

 

 



36 
 

e. Karakteristik 

Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau citra yang 

ditampilkannya kepada orang lain. 

f. Kontinuitas 

Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan merek yang telah 

digunakan atau dikonsumsi pelanggan selama bertahun-tahun. 

g. Hedonistik 

Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo dan komunikasinya. 

h. Etis 

Kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab merek bersangkutan 

dalam hubungannya dengan masyarakat. 

 

Tabel 5. Manfaat-manfaat Merek 

No Manfaat Merek Deskripsi 

1 Manfaat Ekonomik - Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling 

bersaing memperebutkan pasar 

- Konsumen memilih merek berdasarkan value for 

money yang ditawarkan berbagai macam merek. 

- Relasi antara merek dan konsumen dimulai dengan 

penjualan. Premium harga bias berfungsi layaknya asuransi 

risiko bagi perusahaan. Sebagian besar konsumen lebih suka 

memilih penyedia jasa yang lebih mahal namun diyakininya 

bakal memuaskannya ketimbang memilih penyedia jasa lebih  

2 Manfaat Fungsional - Merek memberikan peluang bagi diferensiasi. Selain 

memperbaiki kualitas (diferensiasi vertical),perusahaan-

perusahaan juga memperluas mereknya dengan tipe-tipe 

produk baru (diferensiasi horizontal). 

- Merek memberikan jaminan kualitas. Apabila konsumen 

membeli merekyang sama lagi, maka ada jaminan bahwa 

kinerja merek tersebut akan konsisten dengan sebelumnya. 

- Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir dan 

masalah yang akan diatasi merek yang ditawarkan. 

- Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas. 

- Merek memudahkan iklan dan sponsoring 
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Sumber : Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy, 2005 

 

 

B. Citra Merek (Brand Image)  

 

Dimensi kedua dari pengetahuan tentang merek yang berdasarkan konsumen 

(consumer-based brand knowledge) adalah citra dari sebua merek. Citra merek 

dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika 

mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul 

dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, 

sama halnya ketika kita berpikir tentang orang lain. Asosiasi ini dapat 

dikonseptualisasi berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan, dan keunikan. Jenis 

asosiasi merek meliputi atribut, manfaat dan sikap. Atribut terdiri dari atribut yang 

berhubungan dengan produk misalnya desain, warna, ukuran dan atribut yang 

tidak berhubungan dengan produk, misalnya harga, pemakai dan citra 

penggunaan.  

 

Sedangkan manfaat mencakup manfaat secara fungsional, manfaat secara simbolis 

dan manfaat berdasarkan pengalaman. (Shimp, 2003:12) Lebih dalam, Kottler 

(Simamora, 2004:63) mendefinisikan citra merek mendefinisikan citra merek 

sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

3 Manfaat Psikologis - Merek merupakan penyederhanaan dari semua informasi 

produk yang perlu diketahui konsumen. 

- Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan 

rasional. Dalam banyak kasus faktor emosional seperti 

gengsi dan citra social) memainkan peranan dominan 

dalam keputusan pembelian. 

- Merek bias memperkuat citra diri dan persepsi orang lain 

terhadap pemakai/pemiliknya. 

- Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada persepsi 

orang lain, namun juga pada identifikasi diri sendiri dengan 

obyek tertentu. murah yang tidak jelas kinerjanya. 
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terhadap suatu merek. Karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu 

merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Kotler juga menambahkan 

bahwa citra merek merupakan syarat dari merek yang kuat. Simamora (2002) 

mengatakan bahwa citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka 

panjang (enduring perception). Jadi tidak mudah untuk membentuk citra, 

sehingga bila terbentuk akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus 

jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya. Saat 

perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain, muncullah 

posisi merek. Pada dasarnya sama dengan proses persepsi, karena citra terbentuk 

dari persepsi yang telah terbentuk lama. Setelah melalui tahap yang terjadi dalam 

proses persepsi, kemudian dilanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen.  

 

Komponen brand image terdiri atas 3 bagian, yaitu; (1) Citra pembuat (corporate 

image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. Dalam penelitian ini citra 

pembuat meliputi: popularitas, kredibilitas serta jaringan perusahaan, (2) Citra 

pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi : pemakai 

itu sendiri, gaya hidup/kepribadian, serta status sosialnya, dan (3) Citra Produk 

(product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk. Meliputi artibut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, 

penggunanya, serta jaminan. 

 

Sutisna dan Prawita (2001: 83) dikutip dari insprition of the world tahun 2010, 

menjelaskan bahwa manfaat brand image adalah sebagai berikut; (1) Konsumen 
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dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih mungkin untuk melakukan 

pembelian, (2) Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan 

memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama, dan 

(3) Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika citra 

produk yang telah ada positif. 

 

Schiffman dan Kanuk (1997) dikutip dari isprising the world tahun 2008 

menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra merek adalah sebagai berikut; (1) 

Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan 

oleh produsen dengan merek tertentu, (2) Dapat dipercaya atau diandalkan, 

berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat 

tentang suatu produk yang dikonsumsi, (3) Kegunaan atau manfaat, yang terkait 

dengan fungsi dari suatu produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen, 

(4) Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya, (5) Resiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan 

rugi yang mungkin dialami oleh konsumen, (6) Harga, yang dalam hal ini 

berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang yang 

dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, juga dapat 

mempengaruhi citra jangka panjang, dan (7) Citra yang dimiliki oleh merek itu 

sendiri, yaitu berupa pandangan, kesepakatan dan informasi yang berkaitan 

dengan suatu merek dari produk tertentu. 
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Menurut Sutisna (2001:83) dikutip dari Fandy tjiptono (2005) ada beberapa 

manfaat dari citra merek (brand image) yang positif, antara lain :  

1. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian.  

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra  

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama.  

 

C. Citra Merek Sebagai Alternatif  Penentu Keputusan Pembelian 

 

Keputusan konsumen membeli merupakan serangkaian tindakan konsumen dalam 

memilih produk dari alternatif-alternatif yang ada. 

 

Menurut Kotler (2000 : 151) pengambilan putusan dalam pembelian merupakan 

kelanjutan dari proses-proses sebelumnya.  Citra merek merupakan salah satu 

alternatif penentu keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Ada lima 

tahap dalam proses pembelian, lima tahap tersebut yaitu : 

1.  Pengenalan masalah 

     Tahap ini adalah tahap proses menganalisis kebutuhan dan keinginan yang 

ditujukan untuk mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan yang belum 

terpenuhi dan terpuaskan.  Kebutuhan tersebut dapat digerakkan oleh 

rangsangan dalam pembeli itu sendiri ataupun dari luar.  

 

2.  Pencarian informasi 

     Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada dapat bersifat aktif dan 

pasif.  Aktif dapat berupa kunjungan ke objek tertentu untuk membuat 

perbandingan sedangkan pasif hanya mencoba tanpa tujuan tertentu. Salah 
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satu informasi yang dicari oleh konsumen adalah citra merek. Seorang 

konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha untuk mencari banyak 

informasi.  Salah satu yang menjadi perhatian pokok pemasar adalah sumber 

informasi utama yang dicari konsumen dan pengaruh relatifnya terhadap 

keputusan pembelian berikutnya.  

 

Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok:  

1. Sumber pribadi            : Keluarga, teman, tetangga, dan kenalan   

2. Sumber komersial        : Iklan, wiraniaga, kemasan, pajangan                    

3. Sumber publik              : Media masa, organisasi rating konsumen  

4. Sumber pengalaman    : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk  

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui merek-merek yang 

bersaing dan keistimewaan masing-masing merek. 

 

  3.  Penilaian alternatif 

Penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif pembelajaran meliputi 

dua bagian, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan 

seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya.  

Setelah tujuan ditetapkan, maka konsumen kemudian menilai dan menyeleksi 

alternatif-alternatif  pembelian. 

 

4.  Keputusan pembelian  

      Keputusan konsumen membeli merupakan serangkaian tindakan konsumen 

dalam memilih produk dari alternatif-alternatif yang ada.  Setelah tahap-tahap 
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di atas, saatnya pembeli untuk mengambil keputusan apakah membeli atau 

tidak. 

 

5.  Pasca pembelian 

     Pasca pembelian adalah perilaku setelah pembelian yang dapat menimbulkan 

kepuasan atau sebaliknya.  Jika puas, maka konsumen akan kembali lagi untuk 

melakukan pembelian dan bahkan akan menambah kuantitas pembeliannya 

(membeli lebih banyak) serta menginformasikan kebaikan produk kepada 

orang lain. 


